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CORREIO DO POvO - Jaraguä do .Sul, 17 de Dezembro de 1938

Breve:

�Noite de Fogo» - Cinema Cuntral -
AGUARDEM

TI.mulfos Bo��aclo
AMANHÃ

'

_' Domingo, dia 18 de Dezembro .. EM DUAS SESSÚES.. Às 3,30 da tarde e 8,30 horas da noite'! ! !

1. Um lindo complemento nacional. 2. Desenhos Animados. 3. Helz� Roswange e Carlos Spleuther em

. MI� IftTnll.... ... MI
eMartha>, a grande opera que ninguém deve deixar de assistir, devido a íorrnidavel montagem, canções e musicas.Uma producção extraordinaria "da Cine-Allíanz-

REGISTROS DE MARCAS (industriaes e Comerciaes)
o

uitung·. u tíeí D N S PANALISES de produclos almen lClOS no ....,

Dr� RBNATO CAMARA.
o

Titulos de estabelecimento; firmas e eto.,
o

S
.

'I' " ,
.

'

,

.' '. . E1nCar�ega·se de promover junto ás repartições eompeten-
,ptZ18 J!t m: rauenleiden... A_IIgem. Çhuurgle ".Qeburtshllfe tes, cs'criptorio technico especialieado no Rio de Janeiro,
Promovíert an der Universitaet RIO de janeiro. - Arzt oUerecendo absoluta idoneidade. rapidez' e modicidade de

-

_ der Hospitaeier von Curítyba. preços. 'Dirigir, se RO correspondente neste Estado, OUI.
Privat-Dozent an der Medi2. Fakultaet von Paraná. LHERME COSTA F" Caixa Postal, 2 - Jaraguá.

Langt Praxis an dtr Frauenklinik der UnÍv. Berlin und
��:;_ -__.."..,... ...--............... _-:.!11.••". �s·�·--a:' JaißDQ.,".

,

SPRICHT DEUTSCH.

A F��9A;-�E CIENC�AS Ec;���iCAS DO. I:ARANÀ E ACADEMIA PARANAENSE
DE COMERCIO representam, 110 Paraná, a maís
Iidima expressão do ensino fecnico·profissional. II

Instaladas em predio proprio, a, rua Candido W
Lopes 266 em.Curitíba - Paraná.' _MaQt_em os seguintes cursos: 111

prop"fdcujico, - �'Perit() contador - Superior de �I
administração e-tinanças. - Df/li/agrafia � Estenografia. II

Je iii!i!I!X X_ -'iiiiiiii� :!I!!i�
, SATISFE:lTISSIMO

COM A CURA PROMPTA E EFf'ICAZ DA
CONSTIPAÇAo,_ TO,SF, Etc.

Attcsto em beneficio de todos que tenho usado. e com o melhor re
sultado .possivel, o poderoso PEITORAL DE ANGICO Pf!LOTINSE, pre
pat:aqo pelo hal)jl pharmaéeutico Dr, Domingos da Silva Pinto, contra ceusti
pações; tosses, ete., e por estar satlsfeitissimo com a cura tão prompta pór
este efficaz remedio, faço a presente declaração e assígno - Pelotas - Tar
,uicio Freire de Andrade.

.

Ma/� um trlumpho do PEÍTOR.AL DE ANO/CO PE:
LOTENSE o�tldo na pe�sQa da c.!!!adão /os6 r.�,

Pêrelrll dtt �Ilvli. -' ," , "

José Fernandes Pereira da Silva attesta que soffrendo;de uma »'ronthite
seluida de tosse pertinaz, que Ille impedia muitas vezes, o' trabalho, fiz uso
tio maravílhosd Peitoral de :Angico ':Pelatenie, prep�rad9 pelo íllastre phar-
lllaceutico Dr. Domingós da Silva Pinto; ficando completamente carade com
o uso de aliuna vidros.

'

"Por ser verdade .fírmo o presente r: Pelotas.
Jo,é Fernftndes Peretr« d(lt Sit"",

vt GQnfirma ..ti. attuÍlul.s. Dr. � L. ,l'lrreirl ti. Arllilj.
(finita reeonhleida)'

"

, Li..n.. N•. 511 .... li tie MarfO cl, 1M. ,

••••aill : LI�lrlllril reitaral �e IqiH relal,nle· r,llllI .. Rio •. �a Sul.
V •• d e �'c.. .. tod a p & r t e

Oinásio ','Parthenõn Paranaense
(Sob i!lspeção federal permanente)
Diretor: .Dr. Luiz .Aníbal Oaldera'l'i

RUA C,OM. ARAUJO N .. 176. f,�NE 1-1-9,..2

Estão em pleno . f�ncJonamento as .Ill.�
de adrnlssio á ts. série do curso Fundament.l.
Nos mezel de Dezembro e Janeiro' aà aulas deste

-'Uts�ºJt\_TYU.A§..•• C;,.gll",�I�', �.,n"",a,

• (fupdamental) e o de Madureza.
'

'Junto ao Ginásio funcionam a Faculdade de
(lomé'l'oio e a Esoola Remington Ofioial dfl Pa
ran6, ,am Internat:J e 8emi-Inte'l'nato.

Curitiba Paraná

CLiNICA ESPECIALISADA do

DR. MENDES ARAUJO
Com lonia pratica s6 na especialidade.

Chefe do Serviço do doenças ano·rectaes e do Apparelho Digestivo da
,

Santa Casa de Curityba.
HEMORRHOIDES sua cura radical garantida sem operação
e sem dôr. - DoençaS' ANO'RECTAES (rectites . fistulas .

prolapso do recto . estreitamento . fissuras· polipos etc. etc.)
Diagnostico precoce do CANCER DO RECTO. Tratamento
direto das COUTESULCEROSAS. Colites e diarrheas rebeldes
J!STOMAGO - INTESTINOS e FIGADO - Cura da PRISÃO DE VEN·
TRE HABITUAL exclullivamente por meio de regimen dietetico.• VA·
RIZES e ULCERAS da perna. sua cura radical &,arantida sem operação.

CURITVßA - Avenida oão 'Pessoa 68

Dados dô balanço de 30.9.1931
,

Capital e reservas • • . • • • . 362.541:321'700
,letras desc. e emprutimos Im I/correole 3.128.982:311'201
Depositos ,'. . 4.021.385:834$408

o Banco do Brasil, agencia de Joinville, está operando fran
camente em descontos dE. Dupliottta,' àe fa,turas, L,trtW de

, eambio, Notai promiuorittl , Emp1'.etimoliJ Im lolftta '01'
r,nte lob caução, a taxas modicas e a prazo-srazoavei•• Faz em

prestimos á Aglicultorei e Industrilell a08 prazos de 1, 2 e 5 annos.

1::stá pagando actualmente as seguintes taxu e depositos :

DEPOSITOS POPULARfS - Limite 'de lO:OUQfOOO • • • 4,./.
Deposito inicial Rs, 100$000.1. no minimo. Depositos
9u])sequentes minimos de 50,,000. Retiradas minimas
RI. 20$000. Não rendem juros os saldol inferiÇ)res a

!ivf<;OO e a lmportancia que exeeder do Iimite;tl as
eontas emerradaa antes de 60 was .

Nota im1!0rtante. - Os chef!lucs desta Gonta
nio estão SUjeitos ao sello.

'

DEPOSITOS LIMITADOS - Limite de RI. 50:00041000 -

Deposito inicial Rs. 2_00. Depositol subsequentes
minimolI de RI. 100$000. Retir-adasmlnimu Rs 50eooo.
Demaia conditçôel identicaa 'aos Depositos Pop"lares.
Cheques sellados.

DIPOSITOS COM JUROS - (Sem limite) . • . • • .

Deposito inicial Rs. l:OootoOO. Retiradas livres. Não
rendem juros os saldos inferiClres a Rs. 1 :000$QOO
nem as contas liquidadas antes de de�orridos 00 tUas
da data da abertura da conta.

DEPOSITOS Df! AVISO PREVIO
Mediante aviso previo de 30 dias

" " u 60 dias
,,'

'

" I' 90 dias
DEPOSITOS A PRAZO fIXO

De 6 mezes ••••

De 12 mezes .•.•

DI': .2 mez:es com re.da mensal
De 6 mezeIl com renda men.al

POM"ÄDA M-INANCORA
fi' ,

�t�, E' a pomada ideal!
i�c Cura TODAS AS
� FERIDAS, tanto hu-
manas como de ani-
mais. '

'

NUNCA EXISTIU
,

. IGUAL!!!
'

A Farmácia Cruz,
• de Avaré, (S. Paulo),
.curou com a "MINAN·

;, CORA" 'Úlceras que.
nem o 914 conseguíu

, curar!
• l,

Dna, Carolina Palhares, de .Toinvile, curou, com
UMA so LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
"Têm havído centena.. de curas semelhantes! ! !

, Adotada em muitos hospitaes, casas de saude
.

e elíníeas particulares.
'

: - AVISO IMPORTANTE: A verdadeira "POMADA
MINANCORA" nunca �xilitiu a n!o ser em suas laü
nhas oriehiais com'o emblema t simb6lico acima. Re
ousem imitações! Exijam a verdadeira MINANCORA

em sua ,latinha original t '

REPARE'M BEM AO COMPRA.R!
E' um produto dOtl Laboratórios "MINANCOltA"
" de JOINVIL:&.�

"�"""""""""••I""""""

Domingo, AMANHÃ

Hospital São José;

{ ; é

f'
'

THll
Cálculo de qualquer
estrutura em con
creto armado
e ferro

Planta, execução, fis
salização e direção,
de obras.
Aparelhamento ,am"

pleto para constru
qões de pontes em.

concreto armado.

Omar Carneiro' Ribeiro,
�Engenheiro Civil

'

PALACIO DA CAIXA ECONOMIC�,� r

1. Andar Apartamento n, 11
(: ,.,

Caixa, Postal, 714.
c

CURITYBA _._ l/PARANÁ

__"'_0

rOr. ,Claudio da Silveira�'
,.

.

1'6
'

MEDICO 4D

Clinica geral. Doenças de crianças; "Molestias do coração,
, pulmões, figado, intestino; impaludismo; ,

Poderá ser procurado na Farmacia Central,
ou em sua residencla, HO'J1EL 'CENTRAL.

PATENTE DE INVENÇÃO,

pT.�u�u:""
....

'l]ulra sorIß grandä
MEDICO paga pela Lot�ria do Estado

ELIXIR DE NOGUEIRA,

: Consultas das 8 ás 12 e das
2 ás 6 horas.

, Clínica geral cirurgia e partos.
IlteRde a chamados a qualquer hor2.

Telephone N. 44.
Rua Preso EpitaQio Pessoa s/no
Tratamento antirabico pela

vaccina e o soro antirabi00
do Instituto Pinheirosj de gão
Paulo.

Mais uma sorte erande
vem de ser paga pelos sou.

Angelo Lá Porta &' Cia., con·
cessionarios da conceituada
Loteria do Eltado. Na extra.
ção 4ue esta realisou na sex
ta feira, 4 de Novembro ulti
mo, sahiu o:;premio maio!' de J
de 50 contor de réis para

' o

bilhete n. 1>745, o qual vem

agora de ser pago ao snt'.
Alfredo Dias de Medeirol,

----------- alto funccionario do Instituto
do Assucar e do AleooI, e
residente á Avenida Venezue
la n. 98, ns. cidade do Rio
de Janéiro.

Emprt'gado com successo em iodai
aa mole"tias provenientes «ia sypllW.l
• Impurezas do sani\lo I

f=ERIDr\S
"ESPINH,'-\S
ULCERAS
ECZI!MAS
MANCHAS DA PELl!

; OARTHROS
FlORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS
-';'" SYPHILlllCAS

Hospital São José

f
fi

I

Direcção: Dr. Renato Camara,
docente livre

da Faculdade de Medicina do
Paraná, com longa pratiQa na

.,
. Univ. Frauenklinik de Berlit11�

e Allgern. Krankenhaus de
Borbêck, Hamburgo, '"'

Formado pela Universidade,
,

do Rio de" Janeiro, [ medic,:'
dos Hospitaes de <'CuríiiBa�."

Especialista em doençá.s de
(An tigo L�porta) senhorasl cirurgia getal, 'pM�

tos.
.

'

,

Consul�as no Hospital. _•••�
Fala allemão.,

• doallfteöf••1II. ....
III 1IfW9� d\Jja ..

.,.,.� .� "Ja a

-'AVARIA"
- MUbareI ,. IUl'.ldO. --
...1 DllURATIY8 DO 8ANG111

o mais majestoso edificio
da Capital e o unico no
Bstado: que possue ele
vador I telefones em
todos os quartos.

12 confortaveis aparta
mentos luxuo'3amente
mobiliados, 80 quartos

•

e 18 banheiros.
��, ����� --

Diarias a partir de14S000
; "- -

"\ inclusive banhos quentes,
�

.

Amplas salas de amos-

:'��S�!!�!!��ª�!!�!!���t;;;a==para ,os srs. viajantes.

Praça' J� c;le
;Sa.ntt.,:,;.Ca�r!�a. ';�:,,;, .',

HOTEL GLORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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usadas, sendo uma para meninos e outra para meninas.
28:960*660, �------_--

28:23 t $06(1 . \

I v-i . Lr-r---r..----.--I
.294$800 í I \� �J'1'� i

28.525$860 i - _._-"-�. "",�4:.r:J=- �d�'l�

28::::::ICasa das Casemiras
28:758$460 I

28:758$460 I Casa fundada em 1925
Ma.roa registrada sob 0 No. 25.597 - Telephone 2.140

311$500 CASEMIRAS INGLEZAS e da AURORA - cores firmes
29:069$960

- seriedade absoluta - um só preço para todos.
Temos sortimento completo de aviamento para alfaiates.
Pornecemos amostras de casemiras a alfaiate e' commer...

36$000 ciante já freguez da casa e COt1"O ao que pretende ser.

20:069$960 PRAÇA DR. GENEROSO MARQUES, 31

29:069$9601 Curltvba - Est. do Paraná - Brasil
'

29:033$960 IlIJc*::::a:::IICJr.:::::xOU::=-CU:::::XCX.c:::ll)Cc::xc::a:c:o::::uoacn:::oc::xc::iIIIOCIlOIII
::::::: � Palace Hotel

�
de M A R TIN S J A R U G A

380$700 Qua Barão do kio Branco N. 62
29:838$960 TODOS OS QUARTOS E APPARTAMENTOS
29:830$960 00 COM AGUA CORRENTE, QUENTE E FRIA.

ELEVADOR. FRIOORIFICO,
270$100 ij COSINHA DE la. ORDEM.

30:109$060

�
Salas de amostras para os Snrs. Viaiantes. li

10$000
AUTOMOVEt.. Nj�, ESTACA0. 6""

C U R I T Y B A - PAR.ANA' BRASIL i) :'0::
30:099$060 lil.::::x.orCXOlCllc.,�.QICX,C:II):::::O::«OIx::::o:::::Ic::a:�c::xCIIX::::U:::::O::: III
30:109$060 .1'. •RETIFICAÇÃO ORÇAMENTARJA

fPiRECEITA
Exercicio de 1938-, 8upra,���A�:m�O�:�����Ç!�t��f:r�!�O:�A�!llancete P E 'T ß ß L IN AIAAo anterior (Dec •. Lei n.38 de 3. 11. 1938)�; 322:383$710 de quem queira examInar. U

DESPESA VISTO .

.

�YJho anterIor (Dee.bei n. D8 d9 3. 11. 1938) 348:983$710 Leon/das C. He.bster Alfredo Moser O Tonleo capilar pur exoelencia!
Decreto lei n. 43, ,de 10. 12. 38 ne. Prefeito MunicIpal C()ntador. Destina'se fi manter uma higiene perfeita doClédito espeolal, por�!)n'ta do excesso de arre· couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.- � o do oorrente e�erclclo, para indenisaçio Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destroi a

.. --do de despesas por este feltas com o HO.TEL CENT'RAL' CASPA, por mais rebelde que seja. E' um remedio
l1çamento dos Impostos de Industria e Prófis· ,súberano oontra toda e qualquérlo e Pat�l1te"por venda de bebidas e fumo, le- de FRANZ HESSELI\\ANN

AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.a.tlvo ao atual exeroicio, 2:710$900 Perto da Estação Ferrea - Telefone N. l'

351:694$610
Nahe der Eisenbahn-Station

. ESTABI::LECIMENTO OB- la. ORDEM
Pr��tlll'a Muniolpal de Jaraguá, 10 de dezembro de 1938. As Exmas. Familias e Snrs. Viajantes encontrarão

•

• a &a.) LEONIDA� C. HERBSTER ; . ,bons commodos e explendida mez '

��-�"""'"_,.� Renato Sans '" J
".

ã d
.

SI' • "
'

.

Alfredó Móser';'
-. ,. ,

t",
." aragu ,." o ,u, '�: ;;�;, ;,-h'ê�San:ta'f,.Cathâ,dna

, "
"

.

a 2 +ea '",,' ,;;Ú:ç;s fAMe + 1:u�

•

Prefeitura Municipal de laraguá
Edital, ..

RESOLUÇÃO No. 8
Cria o oargo de Thesourelro .

O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefeito Muni
oípal de Jaraguá, no uso de suas atribuições; e de seordo
oom a autorilaçlo do Deoreto-Estadual 11. 619. de 26 de
novembro do oorrente ano,

De ordem do sr. Prefeito Munioipal, faço publíeo que
'tê o dIa 20 de Dezembro do oorrente ano, todos os pro
prietarlos ou .ooupantes de terrenos são obrigada, de acor

do com a Lei n. 53, de 24 de junho de 1937, a: Art. Unioo. - Ploa oriado, a partir de 1. de Janeiro
1. - Roçar as testadas das vias publloas muníoípets, d� 1939, o cargo de cTesoureiro, com o_s venoimentos de

na dlstanoia minima de 15 metros em smbos os lados, não 4.800$000 anuais; revogada, as disposlçoes em contrario.

r
lendo permitida oapoeira em aituro superior a 1,50 metros. Prefeitura Municipal de Jaraguá, 10 de dezembro de 1938.

2. - Limpar e oarpir as valetas, drenes, sargetas, a.) LEONIDAS C. HERBSTER
ocorregos e ribeirões, aUm de [darem escoamento ás aguas.

.

Renato Sans.
3. - Derubar as arvores frutUeras, uma vez que pre·

jadlquem a projeção do sol nas estradas.
4. - Podar as oeroas vivas em uma ltuta maxtma de

1,50 mettos-
5. - Lançar, no mesmo día, os detritos e vegetaes da .

DIA 11-11-88
limpeza, para dentro dos terrenos numa distanoia nunca Saldo do dia p-11-38 � 28:848$260
--inferior a 2 metros. RECEITA ORÇAMENTA�

A metragem fixa será de 600 metros, por lote, sendo Renda do dia 11 de Noyembro d�J..2IIt9'· 423$500
que a Prefeitura subvenoionará por metro excedente com f

ç 29:271$760
20 reis, qnanlJo de um lado e 40 reís quando em ambos DESPEZA OR�AMENTARIA
08 lados.
.. i Pg. Gustavo friedemann, lorneo. 64 m3 macadame

Aos infratoras da8 dlSposiçõessaolma, serão multados' á 8$000 o ma para estr. Nota no �z Outub. •. a. 192$000
na importanoia de 30$000 e duplíeades em eade reíneíden- Idem, Theodoro Krambeok 24 1/2 mS macadame

_48la, além da indenlzaçAo de que trata o art. 5 , da supra a, 4$000' o m3 no mez Outubro o. a. 98$000
referida .LeJ. BALANÇOJllraguá, 16 de dezembro d� 1938. Saldo que pas8ii para día 12-ft 38

JOAO B. RUDOLF
Fisoal·geral.

DECRETA:

Movimento de Caixa

DIA 12-11-38
Saldo do dia 11-11-38

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 12 de Novembro de 1938

28:981$760
29:2713760

.28:960$660
29:020$660

27:977$460
29: 109$960 I
4iI'."!7'- "-9"'ZVQ

Regula as inscrições em eepulturas,
maosolêos, etc.

o �nent'\ I aânfrlAII (!.Adhpal J-lArh",tolu' tJl''''Altn Ull.. iA1·
paI d.e Jaragua, no -uao e suas atríbuíções; e tendo em
vtlta a circular n, 33, de 5 do corrente, do Departamento

. de Administração Munioipal, e

Consideraado, que a grande obra de brasilidade realí- o-!

zada pelo Estado Novo, não presoinde de determinadas pro. _
Dia 17 de Novembro

vldenotas que são mínucíos de efeito signlfioativo no har- Saldo do día 16-lt�38
. montose plano naoionallzador; RECEITA ORÇAMENTAIUA

Oonstderando, que não se justifioa, que, em oemitérios Renda do día 17 de Novembro de 1938
publicos naclonals, sejam &8 Inserlçõea dos tumulos grava.
das em Iíaguas vivas extrengeíraa,

DIA 16-11-38
08100 UU \na. "';R-"'''-'''O

. RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 16 de Novembro de 1988 253$600

28:231$060

DIA 18-11-3a.DECRETA: Saldo do dia 17 11 38
Art. 1. - A redação do Deoreto Ieí n, 23 de 22 de �ECEITA ORÇAMENTARIA'julho do oorrente ano, passará a ser 8 seguínte r Renda do dia 18 de Novembro de 1938

cArt. 1 - Fioam terminantemente proíbldas inscrições nos

tumulos, cameíres, maosoléos, Iousar, cruzes ou qua- DIA 19 11 3Sdros dos c�mité!i�s, em Ilnguas vivas extrangeiras. Saldo do día 18-11-38
-

�
§ Unioo. - As mscnçoes asslD:!- exlstentes d;evem se�, até RECEITA ORÇAMENTARIAo dia 31 do oorrente, vertidas para a hngua naolOnal Renda do dia 19 de Novembro de 1938ou retiradas, sob pena de a Prefeitura o fazer, além

da multa de 100$000, que será aplioada aos infracto-
res. DESPEZA ORÇAMENTARIA
Art. 2. - Este decreto.lei entrará' em vigor na data Pg. João Gama, fornac. 3 I tinta e 3 vidrol tinta

�e sU,a publioaçAo, revogadas as disposIções em contrario. carimbo

Prefeitura Municipal de Jaraguá, 8 dé dezeplbro de 1938 Saldo queB:�����a dia 21- tl-38
a8.] LEONIDAS C. HERBSTER

Renato Sans. - Dia 21--11--1938
Saldo do dia 19-11-38

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 21 de Novembro de 1931

D E C R E T Cl - L E I N. 43
Abre orédito especial.

O Tenente Leônida8 Cabral Herbster, Prefeito Munici'
OlA 22 11 8a1 de Jal'sguá, no uso de suas atribuições. e de aoordo ,- -3

flP a autoris&çio do Decreto·lei n. 625, de 29 de novem- Saldo do dia 21 de Novembro de 1938
o do oorrente ano. RECEITA. ORÇAMENTARIA

Renda do dia 22 de Novembro de 1938DECRETA:

Art. Unioo. - Fioa aberto, por oonta do excesso da DIA 23-11-31
ecadação do oorrente exercia, o orédito espeoiaL de Rs. Saldo do dia 22-11--38
O$900.para indenisacAo ao Estado de despezas por este RECEITA ORÇAMENTARIA001...0 lançamento dos impostos de Industria e Pro· Renda do dia 23 de Novembro de 1988
o e Patente por venda de bebidas e fumo, relativo ao

aI· exerotclo.
. .

. DESPEZA ORÇAMENTARIA'Preftlltura MUnICipal de Jaraguá, 10 de dezembro de 1938. Pg. auxilio ,ao indigente Aadré P. da Silva
aa.) LEONIDAS C. HERBSTER BALANÇO:

Renato SaDS Saldo que passa para dia 24-11·39
•

Otimos presentes para Natal.
Bicicletas
marca

.Jaraaua'
Porte e barata. -

-

Conhecida no municipio inteiro.

marca
I' (jrifznor"

"

De maior preferencia, devido a grande resistencia e
.

estabilidade.

PROCURE·AS NA

Casa Reinoldo Rau

2 �iciclBtas para· crianças

de CAMILO CUSATIS

MINANCIßA

Em todas aB FarmaeÍas, Drogarias e Perfumarias.

Produto dos LABQRATORIOS "MINANCORA"
.

". ��."

·S., Catarina .

- ..

•
• e

.�

...
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C'hronica da Semana r��c:::o::::xx:::::c::a1lOXTerminou a semana de con- Por Maroel d'Âuhry. Jornal Inde�endente �traternísação das classes ar-] x e NoticIoso I
piadas. O Brasil novo, o :Bra. com o recurso de sosias. ..

� U
lU que não é meu - porque Até chegar o film voce Ilca Redacção e Officinas:

Osou velho, mas é de meus fi. lembrando o «seu- Tirone Avenida Getulio Vargas O
(

lhos - porque são motos; Poverl., Um chapeosínho u. xCllC:Xc::llllO!lCl!�lCXlOI.c.o::::x)C Jaraguá Sabbado, 17 de Dezembro de 1938 S. Oathatlna
o Brasil que sacudio apoeira sudo, esquecido lã em Porto �����������������������������I������������.��������
do passadismo e se libertou Alegre, foi arrematado por
da polítíeagem dissolvente Q maís de um conto de réis!

Iestéril porque tem nervos e Provavelmente não custou ao

tem saude; o Brasil esqueci. castro» maís de quatro del Ido em maís de quarenta an- Iara. E não se admire, tan- 1 Domingo ultimo, como noli chute espetacular aumentando
nos de competições eleítoraes: sínha loura.· Por causa do I damos, realizou-se no campo a contagem para seis. Emilio re
o Brasil que completou a 8U� Annabella já houve um duelo do Aymoré o esperado jogo an. eebe pssse de Constantino des
maioridade a 10 de Novem. lo neste fim do Novo Mundo! tre o Aymoré e o Guanabara; ferindo forte tiro devolvendo o

bro de 1937 e já conseguia o *
*

'(. venceram os ebugres» pela ar- poste lateral mas Cecy infiltra-
milagre de equilibrar as suas Petróleo em Taquara Ver razadora contagem de 7 a O. se na defesa e num chute im-
-finanças, como bom dono de de. Temos petroleo também Como jogou o Aymoré? Oom provisado marca o setímo e ul-
casa qua não gasta maís (�O aqui no Estado. Lã está á superior espírito de luta, com timo ponto do Aymoré.
que ganha para eeonomísar amostra em Rio .Caçador. alma, com entusiasmo e 'com -x-

um pouco; o Brasil de Getu- Temos tudo! ... e ainda depen vontade firme de devolver aque- Na preliminar o Extra Aymo-
lio Vargas e

doe Oswaldo A· demos de estranhos ... Eu me les 5 a 2 e- 3

à�l.
Estes fatores ré fez alarde de sua classe ven

ranha, de ·'@$J.spar-Dutra e de lembro daquelle homem de todos deram ao
- t adro local cendo o Guanabara B pela con- ReGistro Civil

Guilhem; o B.t:!isil.direcç!1o; de anedocta que era pobre uma homogeniedade �iw� tagem de 5 a 3. D

o Brasil-discipliIiá; o Brasil porque quería., ser pobre. pecavel, que lhe permitiu uniã R� Wigando nos minutos inici - Artur Müller, Escrivão e O·
estado novo, que não vive De resto� qusnta gente ha por ligação certa e frequente. para J�es abre o escore. replicando ficial do Registro Civil do
crucificado nos braços do ahí que não consegue ser o dessa forma colocar- se indiscu- 'o Guanabara com dois tentos. 1. distrito da Cornärca de [ara
Cruzeiro, mas sente nu tron. que deseje, tivelmente asima em todº� os Heracio antes do fim da pri- guä, Estado de Santa Catarina,
te o brilho das estrel!as por- Que temos petróleo, não sentidos do seu ad�fiario. meira parte tem ensejo de em- Brasil.
que eamíuha com fé e segu- ha duvida. A questão é de Deante dessa rapida exposição patar. Na parte final Geraldo Faz snber que compareceram em

rança ; o Brasil que faz leis furar o sólo.; e a taquara de como se conduzio o Ayrno- marca o terceíro e Antoninho cartorío exibindo osdocurnentos exí

pare os seus filhos da cidade verde pegará fogo. rê, pode-se facilmente depreen o quarto emquanto o Guanaba gídos pela lei afim de se habilitarem

,�do campo e ampara, e ín- E ficaremos crendo,de facto, der que ele conseguío o seu ra sm virtude de uma pena ma
;ma casar-se :

centiva o trabalho material e como o sr, Monteiro Lobato, intento almejado e diremos que xima faz o terceiro. Geraldo an. EDITAL N°. 850
Intellectual de cada um; o que precisamos pelroleo, e Q. conseguio com autoridade, tes do fim faz o quinto encero Alvin Schroeder e Hulda
Brasil senhor da sua vontade do bom. nitidez, pondo-se assim em des- rando a contagem. Westphal.
e do seu destino, saudou nos tacada diferença techníca aos -x- Ele, solteiro, lavrador, com

seus filhos de hoje, - o brio, Bdital de cita.-ão contraries. o Guanabara iniciou Os quadros do Ayrnorê ali- vinte o cinco anos dê idade,
o amor, a dedicação dos seus

'"Jr
a partida muito bem mas de- nharam: brasileiro, natural de Blumenau,

filho� de outr'ora, cu�a vida de herdeiros Dois dos dez minutos iniciaes Quadro A _ Ary; Píazera e
residente e domiciliado em Rio

palpIt� ainda nas pegmas da O Doutor Arno- Pedro Iloeschl, �escontrolou - se, perdeu
..

a- sua Mathias,' Pedro, Sansão e Cons
do Testo, municipio .de Blume'

sua historia f ã d t nau, filho legitimo de Oeorg
.

. Juiz de Direito da Oomarca trmeza, e n o a rea qmrlu amo tantino; Ersching, Cecy, Emilio, Schroeder, lavrador, mtural des.Ag�ra o BrasIl c�esced'. O de Jaraguá, Estado de Santa bem na !ase Qomplementar. Amaury e Moser. te Estado � de Augusta �chroe'8spir to.criança abrlO 08 olhos Catharina, Brasil, na forma A sahlda co�!be ao Guanaba· O Extra - Ary; Julio e Ti der, lavradora, natural deste Es.para �l vida. Olha para o ar· da lei, etc. ra as 16,2:5, e vae �ogo ao a!a' no; Antonio, Wigando e Hesse; tado, residentes
-

em Rio' doco, a echa, o tacspe
.
que lhe que. e por pouco nao marca m· Geraldo, Horacio, Milke, Borestão aos pée, e sorri. F A Z saber aos que o tervmdo Ary. co�. s�gurança. es e Antoninho.

Testo, município de Blumenau.

Como. elle. comprehende a· presente edital com o prazo Sansão despeJa.Emllio .recebe o
g !;,: Ela, soltiira, domestica, com

,ora o �sentldo da nacionali. de trinta dias virem dele passe e faz partir um tifO sobre vinte e quatro anos de idade,
dade, - o orgulho da terra, noticia tiverem ou int�ress8r o arco, o ruardião contrario S. C. Guarany brasileira, natural deste distri .

o orlul�o da raça, o orcu1ho possa, que, estando 8e proce' sai do posto- mas não .conäegue Amanhã, domingo, no campo
to, domiciliada e residente ms Escola "Princezado c60. Livre cl? partidar1s· dendo 80 inventario dos bens deter o couro.� Enchlng entra do club aéíma, a Estrada Nova, :�.dli��!toJe��ti�:adeJF���:r�� Izabél"mo que lhe abdstard.ou, ru· deixados por falecimento de ceiere para aSSinalar o tento de será realizado mais um encQ,n- W L h I I dnambulesco, na rua, na tri· HEINRICH LUDWIG MEYER abertura as 16,40. t t d It

.
es pa, avra or, n1tural de Realisa se no diü 20 do cor."'''

buna, na imprensa, a propria foi pela viuva inventariante' Nova saída rapida do Guana· 'Jeos8:narere�i:aã�s :raS�e���s, Blumenau e de Alma Kreisig rente, 'no salão Buhr, uina
idéa santa de patr1a, o Oigan- feita a declaração de herdei: bara e desta vez Piazera inter· pate d; partiaa q�e doming� :istphal, lav��dora, natural �e festinha dos alumnos ( da Co Er
te ensaia Dovas conqulatal, ros e tendo a mesma invea' vem passa ti Sansão este dê}xa dia 4 do correlilte realizaram e .um�nll'U, resl entes neste dIS· cola cPrincesa 188b�b, sendo
v1da nova como na. alvora· tariante descrito como her. o couro a favor de Erschmg resultou Em um empate de 2 a 2.

trlto �o lu,ar Jaral'uá Alto. levado a errelto um belliasfmo
daslyricse de 1500. deiras do linado e outros que com forte chute faz as re· :' -. Jaraguá, 15-12-38. programma. A festa terá fnf-
Acura é de novo o trabalho TH.EODOR MEYER e AL: des contrarias balançar pela se' LEsta p�rtJda será e� d.lsputa E para que cheç-ue ao conhecim�n. elo as 20 horas. Para a mel •

..calmo, erdenado que nlo Ia. FREDO MEYER que se a. gunda vez. a uma caixa de cerveja. to de t�dos pa�sel o pres�nte editai ma recebemos da dfreoçAo
lha. Apr�nd6u p�la experjen. cham ausentes em lugar in� Cecy controla bem a pelota e Dado a animação que está ��ec!�f�rit��à�a��rr�fix;�t��r��t: daquelle collegio leotil COD.
cla ue a vontade 'tudo. E certo e não sabido cito e as 17,5 marca o terceiro ponto tendo este enlontro entre os 15 dias. vite que agradecemos.
luas lorQ8s armadas - guar. fazer se representar no pra. pOit-de-ssé

....

terrto-·�Am-.a-·u-ry·âp--;õ:·rde-�spera;:·s-e-·grin�fluen. "c�õ;;-para fiits"�s' � .�---

das da sua unidade territorial, zo de trinta dias, para fala- veita!ldo um p�sse de �a!1são eia de torcedores. Artur Mueller
- ENFRAQUECEU.SE? •

O indio se translorma no rem 80S termos do dito in. fulmina o arqueiro contrano com Escrivão Distrital e Ofidal do registro Ainda t.1II to•••, ..ar nas

,cidadão supe�·clvlU88do de ventario, 80b pene âe reve. uma cabe�ada aumentand�.a tESPORTE SOCIAL
Civil u.:�ta;.�.�:.:·!!��.o

. 1038, para reahllar, neste can- lia E para que chegue ao contagem para quatro. O JUIZ!
Oremio das Rosas 1mJ1JO CHIOS.f'IBD-to da America, o destino que co�becimento de todos, man' as 17'10 dá por finda a primei' <S: � IIIUI &li

8 carta de Vaz Caminha 80U- dou lavrar o presente edital ra parte. Esta simpatica agremiação a
,/ ��IfITil<9l o

- be prophetizar, - explendlda e outros de igaal teor para Na, fase c�mplementar o Ar' cima fará realizar no dia 25 do
de belleza e de promissão. serem afixados no logar de more �ssedia o arco I?ntrarlo corrente um baile que terá f1\\ ���<jj.;mú'n lP@)tPfI�r'�fí'\\

* castume e publicadolpela im- e domina seu adversarlO com' inicio as 16 horas. Abrilhantará � WJ��lJm\W li ��IW �w
'" *

prensa. Dado e passado netl. �Ietamente. Amaury as 17,4:; a· as danças um otimo' conjunto
foi embora a Tyronne Po' ta oidade de Jaraguá, aosldo hnge- as malhas com uma linda m�sical. O �alão Buh�, loc.al do

wer. Sabe você, fansinha ja. ze dias do mez de dezembro cabeçada - 5 a O�. Moser nu- balle, se�á ncaf!lente ,enfeItado.
raguaense ? Não o vimos, de ano de mH novecentos e ma de suas c1assl;as '\Tiradas I' Na proxlma edição d�remo!) os
mas qual'i{uer dia ouvimos a trinta e oito Eu Ney franco surpreende o guardião com um pormenores deste festival.
sua voz, {) Erich, - conhe·

. , ,

ce vaca o ErIch? -o �erra. escrivão, o subscrevi. Assi

dor cá. da terra, jã m e pro. na�o • Ar�o.Pedro Hoeschl·

metteu. Vamos ·ouvil.o em
JUIZ de DireIto. Está confor

.Suez.. Elle não' cant8 mal me o original, d? que dou fé.

canta como todos' esses feli� Jaraguá, 12 deJd�z. de.1938.
zardoB que se notabilizam

O Escrlvão .

NEY FRANCO.

•

orrelO o
ESPORTES

----_-_._--_

--_. __ .. _-

Grupo Escolar
Conclusão da la. pag

Communico ao respeitavel I;>ublico de Jara
guá e circumvisinhançss tIue acabo de installar
uma omcina de MARMORISTA execut�mdo, a

preços razoaveis, todos os trabalhos concernen
tes ao famo.

Monumentos, maosoleos,
chapas com IDscrlpções

Attenção
Negocio de ocasião
Vendo por preço de oca

sião minha casa de comercio
á rua Preso Epitacio Pessoa,
bem como todo o stock de
mercadorias, e um chão de
casa ao lado da Icasa comer

cial, medindo 65x14 mtr.; e
mais um terrenó-em BANA
NAL, cO_9} béÍnfeitoris8.

- ,.".... Antonio Tobias.

o "CONTRATOSSE"
E' DE EFEITO SENSACIONAL I etc., em granito, terrll�ZQ, marmorf', dos mais

simples a08 de mais sita execução artístic8.
CARLOS HEINZLE

Rua Abdon BapUsta (defronte 8 residencia do
sr. J8cob Emmendöder.)

-

N., to"o, rebeldes II trai
....r••, na. Itronchites chronicls,
I,;pes, roquld6es, escarros san.

tuineo., dores no peito II lias

.0,tIl8, insomnla. e fr.queza se.
,.1, :falta de apetite e f.bre, •
GONTRATOSSE i o remedio ab•
•olut., - heroico, quo não f.lha.

Advoga nesta e na Comarca de Joinville.

Exijam o Sabão

Virgem Especialidade
de WETZEl & (Marca r� is fada)

__POIS CONSERVÀ· E 'DESINFECTA À SUÁ ROUPA.
�.•�1;I,-:-�·���.aõo.....,., .""� _;F�-�_�_;_'��.�... . -,._���_ :-'_� ....,�,:

---=====:%====���
" '

(

ovo
..

Associação
II Educacional

Hoje a noíte, ás vinte ho-
ras, no salão Buhr, terá lugar
a festa dos Contabilistas e

Datilógrafos formados pela
Associação Educacional de Sio
Paulo! iustituição de ensino
por correspondeacia e dO', qual
é representante neste munici
pio a professora dona Eulalia
Bemvenutti fará a saudação
aos diplomados o sr. Artur
Mueller.
Vão ser diplomados os se

guintes alunos: Contabilistas :

Antonio Hafermann. Féres
Bócos Dequêch, Harri

-

Hiendl
maier Iracema Mueller, Margari
da Paterno, Nade Bõcos De
quêch.
Datilögrofos : ( -

Iracema Mueller, Iclaada Oo
mes Silva, Lourdes M. 'da Sliva,
Moacir Bemvenutti, Pedro A.
de Sousa, íRoland Rothenberger,
Valdemar da Costa, Valdir D,utra.

w
--

d. pbana•• chia.

IDlI DI SILVA SILVEII.
-

Eapreg14. C8III SIC
CIJISI nls '.'lDiIS •

COIIvtlescenÇls
TOllltO SOBERANO

DOS PULMOES

"Abdon Batista"
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